
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  
Комітет 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 
 

Протокол засідання № 13 

12 грудня 2019 року 

14 год. 15 хв. 

м. Київ  

вул. М.Грушевського, 18/2, к.11 

 

Голова Комітету Клочко А.А. 

Секретар Комітету Ісаєнко Д.В. 
 

Присутні: Балога В.І., Безгін В.Ю., Білозір Л.М., Бондар Г.В., Гузь І.В., 

Гурін Д.О., Дунда О.А., Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Кальцев В.Ф., Качура О.А., 

Корнієнко О.С., Літвінов О.М., Лозинський Р.М., Микиша Д.С., Плачкова Т.М., 

Стріхарський А.П., Шкрум А.І., Шуляк О.О., Юнаков І.С., Чорний Д.С. 

Відсутні: Аліксійчук О.В.,  М'ялик В.Н.,  Поляк В.М.,  Рубльов В.В., 

Саврасов М.В. 

 

Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  керівник  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету: Гарбуз Ю.П., 

Данилюк О.А.,  Казімірова І.І.;  головні  консультанти:  Каніковська В.О., 

Падалко О.В., Пилявський Ю.О.; старший консультант  Прітчіна С.Л. 

 

Запрошені: 

Бабак А.В. – Міністр розвитку громад та територій України; 

Бойко О.П. – експерт Швейцарсько-Українського проекту «DESPRO»; 

Гарольд Йепсен – старший міжнародний радник Міжнародної фундації 

виборчих систем (IFES) в Україні; 

Залєвська Г.М. – директор Департаменту економіки систем 

життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України; 

Клюжев О.В. – старший аналітик Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа ОПОРА»; 

Ковриженко Д.С. – cтарший юридичний радник Міжнародної фундації 

виборчих систем (IFES) в Україні; 
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Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Макацарія С.М. – заступник директора Департаменту місцевих бюджетів 

Міністерства фінансів України; 

Малярчук Л.Я. – радник з правових питань Програми «U-LEAD з Європою»; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Палащина О.А. – заступник Директора департаменту – начальник відділу 

прав власності Департаменту моніторингу економічних прав Секретаріат 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Старцева С.М. – заступник директора Департаменту систем 

життєзабезпечення та житлової політики – начальник управління житлової 

політики Міністерства розвитку громад та територій України. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

І. Законопроекти з опрацювання яких комітет визначено головним 

1. Проект Закону про Загальнодержавну цільову програму передачі 

гуртожитків у власність територіальних громад на 2020 – 2021 роки (реєстр. 

№  2418, КМУ, О.Гончарук). 

2. Пропозиції Президента до Виборчого кодексу України (реєстр. №  0978). 

ІІ. Різне 

*** 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А. Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 22 народних депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

1  народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала питання про пропозиції Президента до Виборчого кодексу України 

перенести на одне із наступних засідань Комітету, оскільки між представниками 

депутатських фракцій та груп Парламенту триває дискусія щодо реалізації 

окремих положень, запропонованих Президентом України пропозицій. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін висловив пропозицію в пункті «Різне» обговорити питання щодо 



3 
 

внесення змін до календарного Плану роботи Комітету в січні та щодо співпраці 

з європейськими партнерами. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому з урахуванням пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 22 народних депутати України, «Не брали участь у голосуванні» – 

1  народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Законопроекти з опрацювання яких комітет визначено головним 

1. Проект Закону про Загальнодержавну цільову програму передачі 

гуртожитків у власність територіальних громад на 2020 – 2021 роки (реєстр. 

№  2418, КМУ, О.Гончарук). 

ІІ. Різне 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань житлової політики та 

житлового господарства О.Літвінова про проект Закону України про 

Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад на 2020-2021 роки (реєстр. № 2418), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

Голова підкомітету О.Літвінов зазначив, що реалізація проекту Закону 

спрямована на врегулювання питання передачі у власність територіальних громад 

гуртожитків, у тому числі гуртожитків, що були включені до статутних капіталів 

(фондів) господарських товариств та інших організацій, утворених у процесі 

приватизації (корпоратизації) колишніх державних (комунальних) підприємств 

(організацій), у тому числі тих, що в подальшому були передані до статутних 

капіталів (фондів) інших юридичних осіб або відчужені в інший спосіб, а також 

спрямована на впровадження положень державної житлової політики щодо 

забезпечення громадян, які проживають у таких гуртожитках, конституційним 

правом на житло шляхом передачі гуртожитків у власність територіальних 

громад. 

Голова підкомітету оголосив пропозицію підкомітету – проект Закону 

України про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у 

власність територіальних громад на 2020-2021 роки включити до порядку денного 

другої сесії Верховної Ради України IX скликання та рекомендувати Парламенту 

за наслідками розгляду у першому читанні прийняти його за основу.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Міністр громад та територій України А.Бабак. 
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Міністр розвитку громад та територій України А.Бабак повідомила, що цей 

проект закону надасть можливість врегулювати житлове питання практично 70 

тисяч людей, які проживають сьогодні в гуртожитках та висловила прохання 

підтримати вказаний проект Закону. 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський підтримав зазначений 

проект Закону, однак, висловив пропозицію врахувати зауваження Головного 

науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо 

неузгодженості проекту Програми в частині її фінансування «за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством» із 

приписами частини шостої статті 14 Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків». У зв’язку із цим Перший заступник Голови 

Комітету Р.Лозинський запропонував внести зміни до частини шостої статті 14 Закону 

України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання проект Закону України про Загальнодержавну цільову програму 

передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 роки (реєстр. 

№ 2418) та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу з 

урахуванням пропозиції Першого заступника Голови Комітету Р.Лозинського. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначити співдоповідачем на 

пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання народного 

депутата України, голову підкомітету з питань житлової політики та житлового 

господарства О.Літвінова. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої 

статті 23 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного 

другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України 

про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад на 2020-2021 роки (реєстр. № 2418), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад на 2020-2021 роки (реєстр. № 2418), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу, 

з врахуванням наступного: 

«Пункт 2 розділу II «Прикінцеві положення» доповнити абзацом такого 

змісту: 

«у частині шостій статті 14 Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків» після слів «та місцевих бюджетів» 

доповнити словами «інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством». 

3. Врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно 

до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і 

поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 
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тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

4. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в 

першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

5. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради 

України з цього питання народного депутата України, голову підкомітету з питань 

житлової політики та житлового господарства О. ітвінова. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 23 народних депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

1  народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

РІЗНЕ 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував передбачити в Плані роботи Комітету в січні-лютому 

2020 року проведення виїзних засідань підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою спільно з Міністерством розвитку громад та територій 

України, Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в 

Україні» (DESPRO) в окремих регіонах України щодо моделювання 

адміністративно-територіальних одиниць базового та субрегіонального рівня. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко нагадав присутнім, що16 грудня в залі засідань 

Комітету за адресою: вул. Садова 3а, к. № 416 о 14:00 відбудеться комітетський 

круглий стіл з обговорення необхідності законодавчого врегулювання питання 

адміністративної процедури та запропонував членам підкомітету з питань 

адміністративних послуг та адміністративних процедур і заступнику голови 

Комітету, який координує зазначений напрямок взяти участь у вказаному заході. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

Голова Комітету              _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету          _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

12 грудня 2019 року 

 

І. Законопроекти з опрацювання яких комітет визначено головним 

1. Проект Закону про Загальнодержавну цільову програму передачі 

гуртожитків у власність територіальних громад на 2020 – 2021 роки (реєстр. 

№  2418, КМУ, О.Гончарук). 

ІІ. Різне 


